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Ó smą edycję konkursu Pantaenius 
Jacht Foto rozstrzygnięto podczas 
targów Wiatr i Woda. Nagrodę 

główną zdobył Łukasz Falkiewicz, autor fo-
tografii „Wniebowzięta” (powyżej), którą 
wykonano podczas regat w Saint-Tropez, pod 
koniec wyścigu, gdy wszystkie żagle były już 
schowane pod pokładem (ujęcie przedstawia 
właścicielkę jachtu „Anafesto” klasy TP52). 
Nagrodę publiczności odebrała Iwona Lam-
kowska, autorka zdjęcia „Wspomnienie”, któ-
re wykonano podczas wrześniowego urlopu 
nad szczecińskim jeziorem Dąbie.

Drugie miejsce w konkursie zajął Alek-
sander Unruh, autor zdjęcia „Tłok w porcie” 

(poniżej) przedstawiającego basen Mariny 
Gdynia podczas mistrzostw świata. Trzecie 
miejsce przyznano Michałowi Mazurkie-
wiczowi, autorowi fotografii zatytułowanej 
„Sypialnia” (uśpione jachty na tle rozgwież-
dżonego październikowego nieba). Nagrodę 
specjalną za najlepsze zdjęcie regatowe otrzy-
mał Marek Karbowski, trener i wychowawca 
młodych żeglarzy, który na regatach i trenin-
gach zawsze ma przy sobie sprzęt fotograficz-
ny. Kadr „Na bramce” wykonał na wodach 
Zatoki Pomorskiej, podczas eliminacji do 
mistrzostw świata i Europy w klasie Opti-
mist. Nagrodę specjalną w kategorii morskiej 
otrzymała Monika Mraczek, autorka zdjęcia 

„Black dreams” przedstawiającego czarne 
żagle regatowych jachtów szykujących się do 
startu. Nagrodę specjalną w kategorii moto-
rowodnej otrzymał Bartosz Góral, autor foto-
grafii „Kto pierwszy ten...” przedstawiającej 
łódź typu RIB oraz barkę w główkach portu 
w Darłowie.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Del-
phia Yachts, Hama Polska, Code Zero, Po-
morski Związek Żeglarski, North Sails, Aka-
demia Jachtingu oraz Pantaenius. Najlepsze 
fotografie można oglądać na stronie www.
jachtfoto.pl. Na Facebooku (profil Pantaenius 
Jacht Foto) dostępny jest album ze wszystkimi 
zdjęciami, które dotarły do finału konkursu. 

Finał konkursu Pantaenius Jacht Foto

http://www.jachtfoto.pl
http://www.jachtfoto.pl
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R egaty Pantaenius Nord Cup Gdańsk 
rozgrywane będą od 28 czerwca do 
7 lipca. To już czternasta edycja im-

prezy organizowanej nieprzerwanie od 2006 
roku. W ubiegłym sezonie rywalizowało po-
nad 700 zawodników. Na liniach startu sta-
nęło 445 jachtów i łodzi. W tym roku po raz 
kolejny może paść rekord frekwencji, gdyż 
plan regat jest bardzo bogaty. Portem będzie 
tradycyjnie Marina Galion w Górkach Za-
chodnich. Organizatorami imprezy są AZS 
Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego 
w Gdańsku oraz Yacht Club Gdańsk.

Pantaenius Nord Cup Gdańsk otworzy 
pełnomorski wyścig jachtów morskich B8 
Race (trasa wiedzie do boi zwrotnej usta-
wionej w pobliżu platformy Lotos Petro-
baltic na złożu B8 i z powrotem). Regaty 
w klasie Optimist będą jedną z ośmiu naj-
ważniejszych imprez pucharowych (grupa 
B). Na starcie staną też sternicy z grupy A. 
O medale mistrzostw Polski walczyć będą 
załogi z klas Hobie Cat 16, Hobie Cat 14, 
Nautica 450 i Słonka. Sternicy z klasy La-
ser Standard będą rywalizować o punkty 
w eliminacjach do mistrzostw świata i mi-
strzostw Europy U21. Na trasach zobaczymy 
także zawodników z klas OK Dinghy, Open 
BIC, Micro, Delphia 24, Europa, L’Equipe, 
Laser Radial, Laser 4.7, Finn, 420 i Latający 
Holender. Po kilku sezonach przerwy, w ra-
mach Pantaenius Nord Cup Gdańsk, swe re-
gaty rozegrają zawodnicy z klasy 505. Na 
koniec znów do walki staną załogi jachtów 
morskich (Wyścig o Bursztynowy Puchar 
Neptuna i Nord Cup Classic).

– Liczymy na rekord frekwencji – mówi 
Michał Korneszczuk, dyrektor sportowy 

Nord Cup. – Nasza baza przy hotelu „Ga-
lion” może przyjąć jeszcze większą liczbę 
żeglarzy, a dzięki udostępnieniu dużej hali, 
port doskonale pełni funkcję miasteczka 
regatowego. W tym roku, podobnie jak 
w ubiegłym sezonie, będziemy też korzy-

stać z gościnności Mariny Gdańsk, dzięki 
której regaty jachtów morskich są bardziej 
widowiskowe i dostępne dla szerszej pu-
bliczności. Staramy się, by poziom regat był 
wysoki, a atmosfera – wyjątkowa.

Do poszczególnych regat w ramach Panta-
enius Nord Cup Gdańsk 2019 można się zgła-
szać na stronie www.nordcup.pl. Zaglądajcie 
też na fanpage imprezy na Facebooku. 

Pantaenius Nord Cup Gdańsk.  
Od klasy Optimist do jachtów morskich

Klasa Delphia 24. Załoga Mariusza Trzcińskiego (JKW) zajęła przed rokiem trzecie miejsce.  Fot. Bartosz Modelski (2)

Open BIC. W tej klasie prym wiodą zawodnicy MKŻ Arka Gdynia.  Fot. Bartosz Modelski (3)

Jachty morskie w Pantaenius Nord Cup Gdańsk.

Optimist. Najliczniejsza klasa regat (166 łódek).Laser 4.7. Sternicy powalczą o pucharowe punkty.

http://www.pantaenius.pl
http://www.nordcup.pl/
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T ropikalne sztormy, ulewne desz-
cze, susze, pożary, zniszczenia 
w portach i marinach – do niedaw-

na informacje o pogodowych kataklizmach 
docierały do nas głównie zza oceanu, 
z Morza Karaibskiego i wybrzeży USA. 
Dziś niestety musimy się pogodzić z tym, 
że zjawiska oglądane dotąd w telewizji, 
coraz częściej będą występować za naszy-
mi oknami – na jeziorach, na Bałtyku, na 

Morzu Śródziemnym, nawet w bezpiecznej 
i osłoniętej wyspami Chorwacji. Dlatego 
czarterując jachty i użytkując armatorskie 
jednostki, nie pytamy już o to, czy kolej-
ne kataklizmy nawiedzą europejskie wody, 
ale zastanawiamy się gdzie i kiedy natura 
znów wyrządzi szkody.

W lutym silna bora nawiedziła wybrzeża 
Dalmacji – wiało 170 km/h, czyli 92 węzły 
(12 stopni w skali Beauforta). W Splicie 

zanotowano najsilniejsze porywy wiatru 
od kiedy wykonywane są tam pomiary 
(176 km/h). W marinie ACI Korčula fale 
rozbijały się o falochron i tworzyły pió-
ropusze wody, które wzbijały się na kilka 
metrów. Na północnym wybrzeżu Chorwa-
cji, w miejscowości Senj, wiatr przewracał 
krzesła razem z krzepkimi turystami. Z ko-
lei na Malcie, w kurorcie Xemxija, wyrzu-
cał ryby z morza na most. W październiku 
ubiegłego roku woda wdarła się na zabyt-
kowe uliczki chorwackiego Hvaru, a w Du-
browniku w kilka godzin spadło dwa razy 
więcej deszczu niż w Londynie przez pół 
roku. Oznacza to, że chorwackie miasto 
przyjęło wtedy więcej wody niż Indie i Sri 
Lanka, gdzie trwał ostatni akcent sezonu 
monsunowego. Nie ulega wątpliwości – kli-
mat coraz częściej płata nam figle.

We wrześniu ubiegłego roku na Morzu 
Śródziemnym pojawiło się zjawisko zwane 
medikanem (śródziemnomorski huragan). 
W wybrzeża Grecji wiatr uderzył z pręd-
kością około 120 km/h (wrzesień to jeden 
z najpopularniejszych miesięcy na czar-
terowe rejsy w tym regionie). Ekstremal-
ne warunki pogodowe nawiedziły także 
Maltę (marcowy sztorm w ubiegłym roku 
był najgorszym od 37 lat). Na wybrzeżu 
wyspy Gozo runął most skalny Lazurowe 
Okno, symbol Malty i jedna z najwięk-
szych atrakcji turystycznych. Lazurowe 
Okno, znane między innymi z planu filmu 
„Gra o tron”, miało prawie 50 metrów wy-
sokości, a swym kształtem przypominało 
ogromny łuk.

Bodaj najwięcej strat materialnych przy-
niósł październikowy sztorm szalejący 
w okolicach włoskiej Genui. Przez region 
przeszły silne burze. Co najmniej dzie-
więć osób zginęło w wyniku powodzi. 
W miasteczku Rapallo (25 km na wschód 
od Genuy) żywioł zniszczył setki jachtów 
motorowych i żaglowych, w tym dużych 

Sztormowy czas. Ekstremalne zjawiska 
pogodowe są już codziennością, także w Europie

Październik 2018. W okolicach Rapallo (Włochy) żywioł zniszczył setki jachtów motorowych i żaglowych.

Niszczycielskie fale w Rapallo osiągały wysokość 10 metrów. Sztorm szalejący we Włoszech dotarł też do Austrii... FO
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luksusowych jednostek. Fale osiągające 
wysokość 10 metrów wyrzucały łodzie na 
plaże i ulice miasteczka. Szczególnie moc-
no ucierpiała słynna Carlo Riva Marina, 
w której stacjonowały jednostki o długości 
do 50 metrów. Połowa z blisko 400 jachtów 
uległa uszkodzeniu. Żywioł był tak silny, że 
przełamał nawet betonową barierę burzową 
– zmodernizowaną i powiększoną w 2000 
roku po podobnej nawałnicy. A ponieważ 
pogoda nie zna granic, dzień później wło-
ski sztorm dotarł do austriackiego jeziora 
Attersee.

W listopadzie świat obiegły zdjęcia z Wysp 
Kanaryjskich. Sztorm wytworzył tam 12-me-
trowe fale, które wdzierały się do letnisko-
wych osad i odrywały balkony od ścian 
hotelowych zabudowań. Ewakuowano 39 
osób. W innych regionach Hiszpanii rów-
nież panowała trudna sytuacja pogodowa. 
Czerwony alarm ogłaszano w Walencji, na 
Majorce oraz na Balearach.

Ekstremalne zjawiska pogodowe nie omija-
ją także Polski. W 2017 roku nawałnica nawie-
dziła Kaszuby. Sześć osób zginęło, a ponad 50 
zostało rannych. Lasy Państwowe poniosły 
najbardziej dotkliwe straty w całej swojej hi-
storii (wiatr zniszczył około 45 tys. hektarów 
lasów). W Indeksie Ryzyka Klimatycznego 
Polska jest dziś klasyfikowana na 72. miejscu, 

ale na przykład Niemcy już na wysokiej 25. 
pozycji. Co zatem robić, by się ustrzec przed 
pogodowymi anomaliami? Przede wszyst-
kim starannie sprawdzajmy prognozy pogody 
w kilku wiarygodnych serwisach. Umiejęt-

nie planujmy rejsy. Odwiedzajmy bezpiecz-
ne porty. Pamiętajmy też o ubezpieczeniach 
jachtów (casco i OC) oraz o ubezpieczeniach 
przygotowanych dla skipperów i załóg organi-
zujących czarterowe rejsy. 

R ynek łodzi motorowych rozwija 
się bardzo dynamicznie – zarów-
no na wybrzeżu, jak i na wo-

dach śródlądowych. Zjawisko to widać nie 
tylko w portach, ale także na krajowych 
i europejskich imprezach targowych oraz 
w portfolio firm oferujących ubezpiecze-
nia jachtów. Klienci ubezpieczają jednostki 
armatorskie i czarterowe, łodzie ślizgowe 
i wypornościowe, także coraz popularniej-
sze konstrukcje typu houseboat. – Ponad 
połowa jednostek ubezpieczanych w Polsce 
przez firmę Pantaenius to łodzie motorowe. 
Około 75 proc. szkód zgłaszanych w na-
szym gdańskim biurze dotyczy uszkodzeń 
motorówek i jachtów motorowych – mówi 
Piotr Lubowski z działu szkód firmy Panta-
enius. – Najwięcej klientów pływa na Ma-
zurach, na Zalewie Zegrzyńskim, w Zatoce 
Gdańskiej, wielu armatorów użytkuje swo-
je łodzie w Chorwacji.

Uważajcie na przekładnie

Jakie szkody najczęściej zgłaszają arma-
torzy jachtów motorowych? Zdecydowanie 
dominują uszkodzenia przekładni w ukła-

dach napędów silnikowych. Sternicy wpro-
wadzają łodzie na mielizny i nieoznaczone 
wypłycenia, niekiedy uderzają przekładnią 
w zatopiony kamień lub w dryfującą kłodę. 
Uszkodzenia przekładni i śrub silnikowych 

stanowią około 80 proc. wszystkich szkód 
zgłaszanych przez armatorów motorówek. 
Zdarzenia tego typu częściej występują 
w okresach panowania suszy i niskich sta-
nów wód na śródlądowych akwenach – taka 
sytuacja miała miejsce na przykład w ubie-
głym roku na Mazurach, gdzie wyjątkowo 
suche lato przyczyniło się do znacznego 
obniżenia poziomu wód. 

Kradzioną motorówkę  
szybko sprzedam

Z doświadczeń firmy Pantaenius wynika 
także, że mniejsze motorówki są kradzione 
częściej niż jachty żaglowe. Są łatwiejsze 
w obsłudze i mają mniej cech szczegól-
nych, więc trudniej odnaleźć skradzioną 
jednostkę. Poza tym jest na nie duży popyt, 
więc złodzieje dość łatwo znajdują nabyw-
ców. Najczęściej po prostu wymontowy-
wują i oferują najcenniejszy element, czyli 
silnik. Kadłub zostaje wtedy porzucony. 

Zanim więc zaszumi wam w uszach wiatr 
w motorówkowym pędzie, warto być mą-
drym przed szkodą i pomyśleć o dobrym 
ubezpieczeniu. 

Coraz więcej łodzi motorowych  
na polskich akwenach. Na co należy uważać

...i spustoszył wody jeziora Attersee.  Fot. Archiwum firmy Pantaenius (2)
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C zy warto szukać jachtu na ryn-
ku wtórnym? Owszem. Może-
my oczekiwać, że używana łódź 

została sprawdzona przez morze i dobrze 
wyposażona przez swego armatora. Na co 
zatem zwrócić uwagę, przeglądając oferty 
jachtów używanych? Oddajemy pióro Bart-
kowi Czarcińskiemu, który specjalizuje się 
w wyszukiwaniu używanych łodzi i spraw-
dzaniu ich przed zakupem.

Jak ocenić stan techniczny?

Na początku interesuje nas stan technicz-
ny upatrzonej jednostki. Ale co to właści-
wie jest? Pojęcie „stan techniczny jachtu” 
jest tak ogólne i pojemne, że zwykle nie 
sposób wyczerpać tematu w jednym zda-
niu. Choć w ogłoszeniach zazwyczaj czy-
tamy: „jacht w dobrym stanie” albo „łódź 
w doskonałej kondycji”, wiadomo, że to 
tylko słowa, które mają nas zachęcić do za-
interesowania ofertą.

Oceniając stan techniczny, musimy spo-
rządzić listę wszystkich niezbędnych na-
praw, które wykonamy po zakupie łodzi. 
Konieczne jest także oszacowanie ich kosz-
tów. Czasem ogłoszeniodawca informuje, 
że jacht przeszedł remont przeprowadzony 
przez obecnego właściciela. Ale przecież 
nie wiemy, jaki był dokładny zakres prac 
oraz czy zostały wykonane prawidłowo. 
Nie wiemy też, czy poszczególne elementy 
były regularnie serwisowane. Dotyczy to 

przede wszystkim silnika, elektroniki, ża-
gli oraz takielunku. Niestety, na rynku nie 
ma wielu ogłoszeń, które w sposób rzetel-
ny i wyczerpujący przedstawiają aktualny 
stan łodzi. Często czytamy lakoniczne opi-
sy, oglądamy nieaktualne zdjęcia (zwykle 
sprzed lat, czyli z czasów świetności danej 
jednostki). Niekiedy ogłoszeniodawca za-
mieszcza fotografie innej łodzi tego same-
go typu, a czasem te same zdjęcia pojawiają 
się w kilku różnych ogłoszeniach (zwykle 
na konkurencyjnych serwisach). Niekiedy 
używany jacht wystawiony jest na sprze-
daż przez kilka lat, a zdjęcia pochodzą 
z sezonu, w którym armator podjął decy-

zję o przedstawieniu swej oferty. Dlatego 
prośmy o aktualne zdjęcia. No i nie dajmy 
się zbyć ogólnym widokiem mesy i kabin. 
Pytajmy o fotografie istotnych elementów: 
silnika i jego komory, zaworów dennych, 
fragmentów instalacji wodnej, czy śrub 
mocujących balast (właśnie tymi rzecza-
mi w pierwszej kolejności interesują się 
rzeczoznawcy). Odszukajcie w internecie 
przykładowy raport o stanie technicznym 
jachtu przygotowany przez specjalistę 
(może opisywać zupełnie inną łódź). Lek-
tura takiego dokumentu pozwoli lepiej się 
przygotować do rozmów ze sprzedawcą.

Po pierwsze, wstępna selekcja 
i przygotowanie do oględzin

Nie ma innej metody. Zanim rozpoczniemy 
rozmowy, musimy zobaczyć jacht na własne 
oczy (na lądzie lub na wodzie). To oczywi-
ście wiąże się z kosztami. Dlatego najpierw 
robimy wstępną selekcję. Przeglądamy 
ogłoszenia i kontaktujemy się z armato-
rami, którzy telefonicznie lub mailowo 
udzielą pierwszych informacji. Warto też 
wykorzystać brokerów, którzy sprzedażą 
używanych jachtów zajmują się zawodo-
wo. Internet podpowie nam w jaki sposób 
broker prezentuje swoje łodzie oraz ile 
jachtów sprzedał w ostatnim roku (broke-
rzy chętnie się tym chwalą). Nie skupiajmy 
się tylko na dużych międzynarodowych 
firmach brokerskich, dla których będzie-
my jednym z setek klientów. Sprawdźmy 
też ludzi z małych firm, którzy co prawda 
mają w portfolio mniejsze floty, ale często 
lepiej znają swoje jachty, znajdują dla nas 
więcej czasu, są bardziej elastyczni pod-
czas rozmów i niekiedy podchodzą do swe-
go biznesu nieszablonowo. Z pewnością 
zdobędziemy od nich sporo informacji już 
na wstępnym etapie poszukiwań (jeszcze 
przed oględzinami).

Jachty z drugiej ręki. Jak zostać 
świadomym armatorem używanej łodzi?

Jachtów na sprzedaż jest wiele. Dlatego przed zakupem warto zasięgnąć porady.

Sprawdzamy zawory. Skorodowane – wymieniamy. Zaglądamy w każdy zakamarek pod podłogą. FO
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Gdy rozmawiamy bezpośrednio z wła-
ścicielem, możemy oczekiwać, że nikt nie 
zna jachtu lepiej niż on. Ale nie zawsze tak 
jest – z mojego doświadczenia wynika, że 
wielu armatorów nie zdaje sobie sprawy 
z tego, w jakim stanie jest ich jednostka. 
Lub po prostu udają, że nie wiedzą o niej 
wszystkiego...

Co sprawdzić  
przed oględzinami?

Dokumenty jachtu: rejestracyjne i podat-
kowe. Każda większa jednostka powinna 
być zarejestrowana i powinna mieć certy-
fikat bandery, pod którą pływa. Co nam on 
mówi? Przede wszystkim wskazuje właści-
ciela. Możemy więc poprosić o kopię doku-
mentów rejestracyjnych, by się dowiedzieć 
kto nam chce sprzedać łódź. Z kolei doku-
menty podatkowe pozwolą ustalić, czy ar-
mator uiścił podatek VAT. Atrakcyjna cena 
może znacznie wzrosnąć, gdy się okaże, że 
musimy doliczyć VAT (opłacenie tego po-
datku jest konieczne, gdy chcemy na stałe 
pływać po wodach krajów należących do 
Unii Europejskiej).

Wyposażenie?  
Im bogatsze, tym lepiej

Jeśli upatrzony jacht ma bogate wyposa-
żenie, jego atrakcyjność w oczach kupują-
cego rośnie. Gdy na pokładzie są generator, 
odsalarka, autopilot i nowe żagle dodatko-
we – możemy uznać, że to istotna wartość 
dodana, bo każde z tych urządzeń to kil-
kaset lub kilka tysięcy złotych. Pamiętajmy 
jednak, że urządzenia powinny być zadba-

ne, serwisowane i sprawne. Bo po co nam 
na przykład tratwa ratunkowa, skoro ostat-
ni raz była w serwisie kilkanaście lat temu? 
Albo niesprawne kabestany elektryczne, 
których naprawa będzie sporo kosztować? 

Pytajcie o ostateczną cenę

Nikt nie szuka jachtu za milion złotych, 
gdy ma do wydania na przykład 200 tys. zł. 
Ale jeśli upatrzona jednostka kosztuje 20 
proc. lub 30 proc. więcej niż wynosi nasz 
budżet – pytajcie o ostateczną cenę. Może 
się okazać, że właściciel chce szybko sprze-
dać łódź i jest gotów przyjąć waszą propo-
zycję. Może się też okazać, że oględziny 
dowiodą, iż pierwotna cena była zawyżona. 
Nie bez powodu w wielu ogłoszeniach czy-
tamy: asking price (cena wyjściowa). Z do-
świadczenia wiem, że w trakcie rozmów 
ceny mogą spaść nawet o 30 proc. W ubie-
głym roku brałem udział w negocjacjach, 
w których cena wywoławcza opiewała na 
890 tys. euro, a ostateczna wyniosła 550 
tys. euro. 

Niekiedy możemy znaleźć jacht w bardzo 
okazyjnej cenie, mocno odbiegającej od jego 
wartości rynkowej. W takich przypadkach 
zalecam szczególną ostrożność. Oczywiście, 
zdarzają się prawdziwe okazje. Na przykład 
na licytacjach łodzi zajętych przez wierzycie-
li. W sytuacjach losowych (gdy armator jest 
zmuszony do nagłej sprzedaży). Albo wtedy, 
gdy właściciel zakupił już inny jacht i szybko 
chce się pozbyć starszego. Zawsze jednak sta-
rajmy się poznać prawdziwą historię armato-
ra i jego jachtu oraz przyczyny zaoferowania 
szczególnie atrakcyjnej ceny.

Korzystajcie z usług 
rzeczoznawców

Gdy zapadła decyzja, że jedziemy zoba-
czyć jacht, zatrudnijmy zawodowego rzeczo-
znawcę, żeglarza znającego się na technicz-
nych aspektach, można też poprosić o pomoc 
przedstawiciela firmy, która będzie wykony-
wać remont naszej łodzi po sfinalizowaniu 
transakcji. Ile to kosztuje? By poznać ceny, 
wystarczy wejść na stronę PZŻ, gdzie  

Sprawdzamy zbiorniki i wszystkie połączenia. Zaglądamy do najgłębszego fragmentu zęzy.

Prześwietlamy kabestany – to kosztowne urządzenia. Sprawdzamy mocowanie kabestanów.

Wchodzimy na maszt i sprawdzamy go metr po metrze.

Kontrolujemy wszystkie instalacje, w tym gazową.
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P antaenius oferuje produkty zarów-
no dla właścicieli łodzi żaglowych 
i motorowych, jak i dla osób pły-

wających na wynajmowanych jednostkach. 
Armatorzy mogą się ubezpieczyć w zakresie 
casco, odpowiedzialności cywilnej, od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków, czy na-
wet od skutków wojny, strajku i konfiskaty. 
Dla osób żeglujących z rodziną i przyjaciółmi 
na czarterowanych jachtach firma ma wy-
godne pakiety czarterowe oraz ubezpieczenie 
kaucji zatrzymanej przez armatora. Skippe-

rów zawodowych i pływających niekomer-
cyjnie Pantaenius ubezpiecza w zakresie OC. 
Przeczytajcie krótki poradnik i wybierzcie 
ofertę dopasowaną do charakteru waszej ak-
tywności na wodzie. 

DLA WŁAŚCICIELI ŁODZI

Aby przygotować ofertę i skalkulować 
składkę ubezpieczeniową, Pantaenius 
musi otrzymać informacje o typie łodzi, 
modelu, roku produkcji, mocy silnika czy 

powierzchni ożaglowania (jeśli jednostka 
jest nietypowa lub starsza, warto przesłać 
kilka zdjęć). Informujemy również o tym, 
gdzie łódź jest zarejestrowana lub pod jaką 
banderą pływa oraz na jakich dokładnie 
akwenach zamierzamy żeglować. Niezbęd-
ne są też informacje o wartości jednostki 
oraz o tym, jak będziemy użytkować łódź 
(do celów prywatnych czy komercyjnych). 
Możemy też wskazać rodzaj ubezpie-
czenia, który nas interesuje lub poprosić 
o pełną ofertę firmy Pantaenius. Może ona 
obejmować: 

Ubezpieczenie Jacht Casco. Ubezpie-
czenie Pantaenius Jacht Casco jest cało-
rocznym ubezpieczeniem typu all risk (od 
wszelkiego ryzyka), z wyłączeniem szkód 
wyraźnie określonych w polisie. Obejmuje 
szkodę całkowitą, czyli bezpowrotną utra-
tę jednostki (bez potrąceń do uzgodnionej 
sumy ubezpieczenia), a także częściowe 
uszkodzenie jachtu. Dzięki ubezpieczeniu 
Pantaenius możemy sobie pozwolić na za-
kup nowych części, które są konieczne do 
zastąpienia starych uszkodzonych (bez po-
trąceń wynikających z wieku części). Pan-
taenius Jacht Casco chroni nie tylko przed 
skutkami awarii, kolizji lub wejścia na 
mieliznę, ale również przed skutkami zda-
rzeń, za które odpowiedzialne są siły natu-
ry (sztorm, uderzenie pioruna). Poza tym 
pokrywa koszty inspekcji, na przykład po 
wpłynięciu na mieliznę. Zwróćmy uwagę, 

Ubezpieczeniowe know-how.  
Dla armatorów, skipperów i załóg

zamieszczono cennik opłat za usługi rzeczo-
znawców. Znając dokładne parametry jachtu, 
na przykład moc silnika czy pojemność aku-
mulatorów, możemy oszacować koszt takiej 
usługi. Ocena stanu technicznego seryjnej 
jednostki o długości 12 metrów kosztuje od 2 
tys. zł do 2,5 tys. zł. Do tego musimy doliczyć 
transport i zakwaterowanie rzeczoznawcy.

Im więcej czasu  
na pokładzie, tym lepiej

Oczywiście, zalecamy także przeprowa-
dzenie testu łodzi pod żaglami. Broker lub 
właściciel jachtu mogą nam zaproponować 
usługi swego zaufanego skippera (zwykle 
za dodatkową opłatą). Jeśli łódź będzie pre-
zentować właściciel, raczej nie zażąda za to 
wynagrodzenia (choć bywają odstępstwa od 
tego zwyczaju). Pierwsze oględziny najle-
piej zaplanować wtedy, gdy jacht stoi na wo-
dzie i jest w ciągłej eksploatacji. Jednak po 
teście powinniśmy obejrzeć część podwod-

ną. Dlatego należy pomyśleć o wyciągnięciu 
jachtu na ląd (sprawdzamy więc dostępność 
dźwigu i koszty).

W najlepszej sytuacji są ci, którzy przed za-
kupem mogą spędzić na jachcie dwa lub trzy 
dni, nocując pod pokładem (najlepiej w trud-
nych warunkach pogodowych). Pamiętajmy, 
że jacht jest domem na wodzie, musimy się 
w nim dobrze czuć, bo przecież chcemy na 
nim spędzać tygodnie lub miesiące w każ-
dym sezonie. Nie tylko słoneczne weekendy...

A co z ubezpieczeniem?

Przed zakupem jachtu powinniśmy zadbać 
o ubezpieczenie casco. W tym celu warto się 
skontaktować z biurem ubezpieczyciela, by 
poprosić o podstawowe informacje i kalku-
lację przyszłej składki. Ważne jest także to, 
w którym momencie transakcji ewentualne 
szkody będą obciążać nasze konto – po pod-
pisaniu umowy, po odebraniu jachtu, a może 
już w trakcie transportu lądowego lub wodo-

wania? Pamiętajmy też, że zarządcy wielu 
marin wymagają od swych gości i rezyden-
tów ubezpieczenia OC. Bez takiej polisy 
możemy nie otrzymać miejsca w upatrzonej 
marinie. To zresztą działa w obie strony. Gdy 
przypadkiem nasz kadłub zostanie uszko-
dzony przez inną jednostkę manewrującą 
w porcie, będziemy chcieli dokonać napraw 
z polisy OC sprawcy, a nie z naszej polisy 
casco. Dlatego moim klientom zawsze reko-
menduję wykupienie OC. 

Kupno używanego jachtu to bez wątpienia 
przygoda. Żeglarze często kierują się emocja-
mi i sercem – to dobrze! Bo przecież każda 
podróż zaczyna się od marzeń i pierwszego 
kroku. Na pewno jednak warto zachować 
trzeźwe myślenie i chłodną głowę. Jeśli sami 
nie potrafimy utrzymać emocji na wodzy, 
skorzystajmy z pomocy fachowców. Ich opi-
nie mogą nas upewnić, że podejmujemy wła-
ściwą decyzję lub uchronić przed kłopotami 
i nieplanowanymi wydatkami.

Tekst i zdjęcia: Bartek Czarciński
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że koszty związane z wyciągnięciem łodzi 
z wody i usunięciem wraku pokrywane są 
nawet wtedy, gdy przekraczają sumę ubez-
pieczenia. Jacht jest też chroniony poza se-
zonem – ubezpieczone są straty poniesione 
podczas transportu, w czasie zimowania na 
lądzie, w wyniku pożaru lub włamania.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cy-
wilnej. OC zapewnia pokrycie szkód wyrzą-
dzonych osobom trzecim przez właściciela 
łodzi, jego gości lub załogę. Uwzględnia 
też roszczenia członków załogi (na przy-
kład względem skippera lub innych osób 
przebywających na pokładzie). Złamana 
ręka członka załogi, trwała utrata zdrowia 
osoby z sąsiedniego jachtu, porysowana 
burta luksusowej łodzi – takie zdarzenia 
mogą oznaczać żądanie rekompensaty ze 
strony poszkodowanego (suma gwarancyj-
na OC w firmie Pantaenius wynosi aż 10 
mln euro). Posiadając OC własnego jachtu, 
jego właściciel – jako osoba fizyczna – jest 
także ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej podczas prowadzenia innej łodzi 
(wynajętej lub użyczonej).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśli-
wych Wypadków. NNW pokrywa wydat-
ki związane z trwałą utratą zdrowia lub 
śmiercią. Wypłata może być przeznaczona 
na przykład na rehabilitację. Firma sfi-
nansuje też akcję poszukiwawczą oraz ra-
towniczą (również z użyciem śmigłowca), 
transport rannych oraz zabezpieczy powrót 
jachtu. Ubezpieczone są również następ-
stwa wypadków, do których doszło z uży-
ciem sprzętu pływającego znajdującego się 
na jachcie (ponton, skuter). NNW własnego 
jachtu działa podobnie jak OC – także na 
wynajętej lub użyczonej łodzi.

Ubezpieczenie od skutków wojny, straj-
ku i konfiskaty. Nawet najbardziej kom-
pleksowe ubezpieczenie casco nie może 
nam zapewnić ochrony dla wszystkich 
możliwych scenariuszy. Takie specyficzne 
ryzyka mogą wynikać na przykład z wy-
darzeń politycznych. Dlatego na niektóre 
akweny Pantaenius może zaproponować 
ubezpieczenie, które działa, gdy nasz jacht 
zostanie poszkodowany w następstwie wojny, 
wojny domowej, strajku, zamieszek społecz-
nych, zajęcia jachtu lub interwencji władz. 

Gdy już przekażemy firmie dane łodzi 
i armatora, otrzymamy mail z rekomen-
dacją zawierającą wszystkie oferowane 
opcje, wysokość składki rocznej oraz sumę 
ubezpieczenia. Pantaenius załączy także 
warunki ubezpieczenia oraz wstępnie wy-
pełniony wniosek ubezpieczeniowy (do 
sprawdzenia, uzupełnienia i podpisania). 
Dopiero po odesłaniu podpisanego wnio-
sku zostaje wystawiona polisa. By ochrona 
zaczęła działać, wystarczy opłacić skład-
kę. Raz zawarte ubezpieczenie jest co rok 
odnawiane automatycznie. Jeśli sprzedamy 
łódkę, najlepiej jak najszybciej poinformo-

wać o tym ubezpieczyciela, który rozliczy 
się za niewykorzystany okres ochrony. 

Gdy zdarzy się wypadek, starajmy się 
ograniczyć szkodę do minimum. Nieza-
leżnie od zakresu naszego ubezpieczenia, 
możliwie najszybciej skontaktujmy się 
z ubezpieczycielem. Specjaliści z Panta-
eniusa poradzą fachowo, co możemy zrobić 
w naszej sytuacji. Z pewnością warto wyko-
nać zdjęcia, które udokumentują zdarzenie. 
Po powrocie na ląd wypełniamy formularz 
szkodowy oraz oświadczenie o przebie-
gu wypadku. Jeśli szkoda dotyczy casco, 
wyceniamy naprawę, a ubezpieczyciel, po 
zaakceptowaniu dokumentów, przekazuje 
informację: „proszę rozpocząć naprawianie 
szkody, a następnie przesłać nam fakturę”. 
Rozliczenie może też nastąpić na podstawie 
kosztorysu naprawy.

DLA PŁYWAJĄCYCH NA 
WYNAJMOWANYCH JACHTACH

Nawet pieczołowicie zaplanowane wa-
kacje mogą zostać popsute przez przykre 
niespodzianki, które zdarzają się przed 
wyjazdem, podczas podróży do bazy czar-
terowej lub w trakcie rejsu. Aby takie zda-
rzenia nie odebrały nam ochoty na morskie 
wyprawy, Pantaenius oferuje żeglarzom 
praktyczne ubezpieczenia. Można je łatwo 
wykupić online, korzystając z własnego 
konta w Pantaenius (możemy się zalogować 
przez stronę www.pantaenius.pl). Jeśli jesz-
cze nie mamy konta, na adres info@panta-
enius.pl należy wysłać pytanie o ubezpie-
czenie, które nas interesuje. Specjaliści od 
ubezpieczeń czarterowych i dla skipperów 
szybko udzielą nam informacji. 

Pakiety czarterowe. Gwarantują szeroką 
ochronę kapitanowi i aż dziewięciu człon-
kom załogi. Koszty składki można podzielić 
na poszczególnych uczestników wyprawy. 
W zależności od potrzeb, wybieramy jed-
ną z czterech opcji: Basic, Silver, Gold lub 
Premium. Podstawą każdego pakietu jest 
ubezpieczenie OC skippera niezawodowe-
go oraz ubezpieczenie kosztów związanych 
z anulacją lub skróceniem rejsu z powodu 
poważnych zdarzeń losowych (niespodzie-
wana choroba, ciąża, czy utrata pracy osoby 
ubezpieczonej). Kolejne opcje są wzbogaco-
ne o ubezpieczenie kaucji, kosztów leczenia 
za granicą oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków.

Ubezpieczenie najlepiej wykupić zaraz 
po podpisaniu umowy czarterowej. Moż-
na to również zrobić nie później niż 30 dni 
przed wypłynięciem w rejs (chyba, że umo-
wa została zawarta last minute i nie minęły 
jeszcze trzy tygodnie od jej podpisania).

Ubezpieczenie kaucji. Pantaenius ofe-
ruje także osobne ubezpieczenie kaucji za-
trzymanej na skutek szkody powstałej pod-
czas rejsu. Można je wykupić online nawet 
dzień przed rozpoczęciem podróży. Stawka 
wynosząca 142,86 euro ubezpiecza kaucję 
w wysokości do 3 tys. euro.

Ubezpieczenie OC skippera. Skipperom 
żeglującym nieco częściej, zarówno pry-
watnie, jak i zawodowo, Pantaenius propo-
nuje ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej wobec osób trzecich (załoganci, 
inne jachty, mariny). Trzeba pamiętać, że 
to ubezpieczenie nie pokryje szkody doty-
czącej jachtu, który prowadzimy. Ochrona 
obowiązuje przez cały rok i jest wznawiana 
automatycznie. Polisa chroni kapitana wraz 
z załogą. Działa także podczas pływania 
pokładowym pontonem oraz podczas ko-
rzystania z jachtowego sprzętu do sportów 
wodnych. Z tej polisy skorzystamy wtedy, 
gdy ubezpieczenie czarterowanego jach-
tu nie zabezpiecza nas w pełnym zakresie 
i nie gwarantuje pokrycia skutków wyrzą-
dzonej szkody.

W przypadku szkody można się kontak-
tować z polskim biurem Pantaenius, dzwo-
niąc na numer +48 58 350 61 35 lub pisząc 
na adres szkody@pantaenius.pl. 

Pantaenius GmbH Oddział w Polsce
ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk.

Tel. 58 350 61 31 
e-mail: info@pantaenius.pl

Chcesz zgłosić szkodę? Zadzwoń lub napisz:
Tel. 58 350 61 35, 

e-mail: szkody@pantaenius.pl
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